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Uitleg bij uw factuur 

 

A. Maandfactuur 
Deze factuur is als volgt opgebouwd:  

 

 

1: Dit is de periode waarop de factuur betrekking heeft. 

2: Dit is de BPM (Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen) die in uw maandtermijn is verwerkt. 

Hierover wordt geen BTW berekend. 

3: Dit zijn de overige componenten in uw maandtermijn waarover geen BTW berekend wordt (bijvoorbeeld de 

Wegenbelasting). 

4: Dit is het deel van uw maandtermijn waar wél BTW over wordt gerekend. 

5: Dit is de BTW berekend over nummer 4. 

6: Dit is 2 t/m 5 bij elkaar opgeteld en vormt de maandtermijn die u aan ons betaalt. 

 

Wat is er verder nog belangrijk om te weten? 

 Bij de eerste factuur gaat het vaak om een gedeelte van een maand. De eerste maandtermijn zal 

daarom afwijken van wat afgesproken is in het contract. 

 Omdat wij altijd rekenen met 30 dagen in de maand is de berekening als volgt: 

- De maandtermijn delen door 30 en vermenigvuldigen met het aantal dagen in de maand dat de 

auto in uw bezit is: 

- In bovenstaand voorbeeld ziet u dat het om de periode 3 januari t/m 31 januari gaat. Op deze 

factuur is het reguliere maandbedrag gedeeld door 30 en vermenigvuldigd met 28 dagen. 

 De 1ste maandtermijn wordt 10 werkdagen nadat wij uw contract geactiveerd hebben van uw 

rekening afgeschreven. 

 Het kan voorkomen dat u ook gelijk de factuur ontvangt voor de volgende maand. 

 Alle volgende maandtermijnen worden rond de 1ste werkdag van de maand van uw rekening 

afgeschreven. 

 U betaalt vooruit: dus begin januari betaalt u voor de maand januari. 

 

B. Aangepaste maandfactuur 
Deze factuur is hetzelfde opgebouwd als de factuur bij punt A. 
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Gedurende het contract kunnen er wijzigingen doorgevoerd worden die van invloed zijn op de hoogte 

van uw maandtermijn. In sommige gevallen vindt hiervan ook nog een afrekening plaats over een 

voorgaande periode. Deze facturen kunt u herkennen aan het feit dat er eerst over een bepaalde 

periode gecrediteerd wordt en vervolgens bedragen in rekening worden gebracht.  

 

C. Eindfactuur (uw laatste factuur) 

Deze factuur is hetzelfde opgebouwd als de factuur bij punt A. 

Uw maandbedrag wordt rond de eerste werkdag van de maand van uw bankrekening afgeschreven. 

Er wordt in dit proces geen rekening gehouden met de einddatum van uw private leasecontract. 

Hierdoor kan het zijn dat u een maandfactuur ontvangt voor een periode die doorloopt tot na de 

einddatum. Na inlevering van uw private leaseauto maken wij de balans op en ontvangt u zo nodig de  

teveel betaalde dagen retour.  

 

D. Verbrekingsvergoeding 

Deze factuur is hetzelfde opgebouwd als de factuur bij punt A. 

Heeft u uw Private Leasecontract eerder beëindigd? Dan ontvangt u een factuur voor de 

verbrekingskosten. U kunt de factuur voor de verbrekingskosten herkennen aan de periode (zie punt 

1). De periode is de einddatum van uw contract. Dus is uw contract op 31 januari 2020 vervroegd 

beëindigd, dan staat er als periode op de factuur: 31/01/2020 - 31/01/2020. 

Hoe is uw verbrekingsvergoeding berekend?  

Graag leggen we dit uit aan de hand van onderstaand voorbeeld: 

Wij maken twee berekeningen voor u. Eerst rekenen we een opzegvergoeding uit met een vast 

vergoedingspercentage (A). Daarna berekenen we ook wat de maximale opzegvergoeding is die wij u 

mogen vragen. Die stellen we vast door te berekenen wat u maandelijks had betaald als u meteen 

gekozen had voor het aantal maanden dat hoort bij een looptijd tot het moment van opzegging (B).  

De berekening die voor u het gunstigste is, gebruiken we voor de afrekening met u.  

A. Rekenvoorbeeld opzeggingsvergoeding 

De opzeggingsvergoeding wordt berekend met een vast percentage van het bedrag van de 

gezamenlijke termijnbedragen die u zonder de opzegging nog zou moeten betalen. 

Het vaste percentage is 20%. Het termijnbedrag is € 330,-. De overeengekomen leaseperiode is 48 

maanden. U zegt op na 40 maanden. 

Zonder de opzegging zou u nog 8 maanden van uw maandtermijn moeten betalen: 8 x € 330,- = € 

2.640,-. De berekende opzegvergoeding is dus 20% van € 2.640,- = € 528,-. 

B. Rekenvoorbeeld vaststelling maximale opzeggingsvergoeding 

Als u bij de start had gekozen voor een looptijd van bijvoorbeeld 40 maanden, dan had u een 

maandtermijn van € 342,- betaald. U zou dan gedurende 40 maanden € 12,- (342 – 330) meer betalen. 

De maximum vaste opzegvergoeding is: 40 maanden x € 12,- = € 480,-. 

Uitkomst berekening A : € 528,-  

Uitkomst berekening B : € 480,-  -> Dit is de laagste van de twee en dus het bedrag dat u moet 

betalen. 

De huidige prijzen op onze websites zijn geen indicatie voor bovenstaande berekening. 


